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பயணங்கள்	ெசல்வ 	எனக் 	மிக ம்	பி த்தமான	ஒன் .	என 	“சந்தித்த ம்
சிந்தித்த ம்”	�����������	ெதாடர்ந் 	வாசித் 	வ ம்	நண்பர்க க்
என 	பயணங்க ம்,	பயணங்கள்	பற்றி	நான்	எ திய	பயணக்கட் ைரக ம்
பி த்தமான	விஷயம்	[அப்ப த்தாேன?].		அப்ப 	ெவளியிட்ட	கட் ைரகைளத்
ெதா த் 	சில	மின் ல்க ம்	ெவளி	வந்தி க்கின்றன.		பயணங்களில்	என்
டேவ	வ வ 	என 	 ஜிட்டல்	காெமரா	–	Canon	DSLR.	பயணக்	 றிப் கள்

எ த் க்	ெகாள்வ 	மட் மல்லா 	நிைறய	 ைகப்படங்க ம்	எ த்
கட் ைரகளில்	பகிர்ந் 	ெகாள்வ 	வழக்கம்.		
அப்ப 	எ த்த	சில	 ைகப்படங்கள்	மிக ம்	பி த்தமானதாக	இ க் ம்.	 ைகப்
படங்க க் ப்	ெபா த்தமான	கவிைத	வரிகைள	எ தினால்	எவ்வள 	சிறப்பாக
இ க் ம்	என்ற	ேயாசைன	வ ம்!	கட் ைரகள்	எ ம்	அளவிற் 	கவிைதகள்
எ வ 	எனக் 	வரா !	இ வைர	 யற்சித்த ம்	இல்ைல!		கல் ரி	சமயத்தில்
வாக்கியங்கைள	மடக்கி	எ தி,	“கவிைத”	என் 	நிைனத் க்	ெகாண்ட ண் !
அவற்ைற ம்	என் ைடய	நண்பர்க க் க்	 ட	காண்பித்த 	இல்ைல!
	மற்றவர்கள்	எ ம்	கவிைதகைள	ரசிப்ப ம்,	அவற்ைற	ேசகரிப்ப ம்	ஒ
ெபா ேபாக்காக	இ ந்தி க்கிற .		

வைல லகில்	எ த	ஆரம்பித்த	பிற 	நான்	எ த்த	சில	 ைகப்படங்கைள	என
பக்கத்தில்	பகிர்ந் 	அவற் க் 	கவிைத	எ தச்	ெசால்லி,	வைல லக	நண்பர்கள்
எ திய	கவிைதகள்	என 	பக்கத்தில்	ெவளியிட் 	இ க்கிேறன்.	என
வைலப் வில்	அப்ப 	ெவளிவந்த	கவிைதகள்	நிைறயேவ	இ க்கிற .		அப்ப
வந்த	கவிைதகள்	சிலவற்ைறத்	ெதா த் 	ஒ 	மின் லாக	ெவளிக்ெகாணர
ேவண் ம்	என்ற	எண்ணம்	இ ந்த .		அந்த	எண்ணத்திற் க்	ெகா த்த
ெசயல்வ வேமஇப்ேபா 	மின் லாக	உங்கள்	கணினி/அைலேபசித்	திைரயில்!		
இப் த்தகத்தில்	ெவளியிட் 	இ க் ம்	 ைகப்படம்,	அைவ	எ க்கப்பட்ட	இடம்,
ைகப்படம்	பற்றிய	என 	க த் கைளத்	ெதாடர்ந் 	நண்பர்கள்	எ திய
கவிைதக ம்	இ க்கின்றன.		இேதா	 ைகப்படங்க ம்,	கவிைதக ம்	உங்கள்
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ரசைனக்காக…..		 ைகப்படத்திற் த்	த ந்த	கவிைதகைள	எ தி	அ ப்பி,
ெவளியிட	அ மதித்த	நண்பர்க க் 	என 	ெநஞ்சம்	நிைறந்த	நன்றி.
	பாராட் கள்	அைனத் ம்	கவிைத	எ திய	நண்பர்க க்ேக.		மின்	 த்தகத்தில்
ைறகள்	இ ப்பின்	அதற்கான	காரணம்	-	அவர்கள்	அல்ல!	நான்	மட் ேம!

கவிைதகள்	பற்றிய	க த் கைள	என 	மின்னஞ்சல்	 கவரிக் 	அ ப்பி
ைவக்கலாம்.	என 	மின்னஞ்சல்	 கவரி	venkatnagaraj@gmail.com	.	

	

நட் டன்
	

ெவங்கட்
	தில்லி.

வைலப் :	������������	�������������		
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1.	 நிலா	மகள்.	�������	–	�������	���������	–	எ ம்
வைலப் வில்	எ பவர்.	எங்க ர்க்காரர்!	

2.	 தில்லி	நண்பர்	பத்மநாபன்.	வைலப் வில்	எ தவில்ைல	என்றா ம்	பல
வைலப் க்கைளப்	ப ப்பவர்.	நல்ல	நண்பர்!

3.	 ��������	���������	வைலப் வில்	எ ம்	தமிழ் கில்
அவர்கள்.	

4.	 ��������	����������	எ ம்	வைலப் வில்	எ ம்	தி
ேசஷாத்ரி.	

5.	 தி வரங்கம்	������	அவர்கள்.	
6.	 ������	������	ஆசிரியர்களில்	ஒ வரான	ஸ்ரீராம்.	

7.	 ��.	��.	�����������	அவர்கள்	
8.	 ����	�����	���������	எ ம்	வைலப் வில்	எ திவ ம்	மீரா

ெசல்வ மார்.		
9.	 ������������	���������������	கீதா	ெரங்கன்,

ெசன்ைன.		

10.	 ���������	என்கிற	வைலப் வில்	எ தி	வ ம்	கீதா	மதிவாணன்,
சிட்னி	

11.	 வைல லக	நண்பர்	ேதவேகாட்ைட	கில்லர்ஜி!	அவர 	வைலப் 	–
���������!	

12.	 ��������	���������	எ ம்	வைலப் வில்	எ தி	வந்த	தி மதி
ராஜி	ெவங்கட்.		

13.	 �����	வைலப் வில்	எ ம்	நண்பர்	 ேரஷ்.		

14.	 ப் 	தாத்தா
15.	 “���������	������	��������”	என்ற	வைலப் வில்	எ தி

வ ம்	அஜய்கர்	 னில்	ேஜாசப்	

16.	 பி.	பிரசாத்
17.	 விஸ்வநாத்	வி.	ராவ்.
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18.	 ���������	எ ம்	வைலப் வில்	எ திய	கவிஞர்	கணக்காயன்	[எ]
இ.ேச.	இராமன்	

19.	 நிஷாந்தி	பிரபாகரன்,	ஸ்விஸ்.	வைலப் :	�������	�������	
20.	 தி 	ஜி.எம்.பால ப்ரமணியன்,	ெபங்க 	–	வைலப் :	gmb	writes	
21.	 ரளி,	ெநய்ேவலி	மற் ம்
22.	 ���	�������,	தி வரங்கம்	
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ைகப்படம்	–	1;	கவிைத	–	2

		

	

������������	����:		 ஜராத்	மாநிலத்தின்	கட்ச்	ப தி	–	இந்திய
எல்ைலப்	ப திக் 	சற்ேற	அ ேக	இ க் ம்	இடம்.	அங்ேக	ெசன்ற	ேபா 	பார்த்த
கிராமத் க்	 ழந்ைதகள்.		ேபாட் க் ம்	நைககள்	ெப ம்பாலானைவ
அவர்களாகேவ	ெசய்தைவ.		அணிந்தி க் ம்	உைடகளில்	ெசய்யப்பட்ட	நகா
ேவைலக ம்	அவர்கேள	ெசய்தைவ	தான்!	பள்ளியில்	ப த் க்
ெகாண் ந்தா ம்	ெபா 	ேபாக்க	இப்ப ச்	ெசய் ,	அவற்ைற	விற்பைன ம்
ெசய்கிறார்கள்.
����	�������	�����	��������	��������	������:
	இச்சி 	வயதிேலேய	இத்தைன	உைடகள்,	அலங்காரங்கள்	இவர்க க் .
இப்ப தி	ெபண்கள்	தி மணம்	ஆன	பிற 	இன் ம்	அதிக	உைடயலங்காரம்/
நைககள்	ேபாட் க்ெகாண் 	அ ேவ	அப்ெபண்களின்	எைடைய
அதிகப்ப த் ேமா	என் 	ேதான்றிய !	அைனத் 	 ழந்ைதக ேம	ெராம்ப ம்
ட் !	அ ம்	வல 	ஓரத்தில்	இ க் ம்	ெபண்	ெராம்பேவ	அதிக	 ட் .	ெகாஞ்சம்



ேபசினால்	ேபா ம்,	அவள்	ைவத்தி க் ம்	அைனத் 	ைகவிைனப்
ெபா ட்கைள ம்	நம்மிடம்	விற் 	வி வாள்	–	அத்தைன	ேபச் 	சா ர்யம்!
கண்களில்	மின் ம்	 ம் !		தன 	இல்லத்திற் 	அைழத் ச்	ெசன் 	தன
ெசாந்தங்கைள ம்	அறி கம்	ெசய் 	ைவத்தார்	இந்தச்	 ட் ப்	ெபண்!

இேதா	இந்தப்	படத்திற்கான	கவிைத!	எ திய 	நிலா	மகள்.	�������	–
�������	���������	–	எ ம்	வைலப் வில்	எ பவர்.
எங்க ர்க்காரர்!	

	
���������	�������
இரவல்	அலங்கரிப்பில்	எம்	ஏழ்ைம	மைறத்

ஆண் க் 	ஒ நாளின்	ஆரவாரமி
வண்ணங்கள் ழ்	ஆைடகளின்	பிரகாசம்
வந்திடலாம்	வாழ்வின்	பிறிெதா நாள்

அணிகலன்களால்	ெசறி ட்டப்	பட்ட	எம்	அழ
உலக	அழகியாக	உயர்த்தினா ம்	வியப்பில்ைல
மாறாப்	 ன்னைக டன்	வலிபழகிய	நாங்கள்

வாழ்ெவ ம்	ேபாரில்	ெவன் 	வழிகாட் யாேவாம்.
அன்ெறம்	 ைகப்படங்கள்
அைனவ க் ம்	ெபாக்கிஷமா ம்.

	

��������,	��������.
	

���������?
	

வண்ணங்கள்	உைடயி ண்

வசீகரிக் ம்	 ன்சிரிப் 	 கத்தி ண்
உண்ண	உறங்க	வசிக்க	ஓரிடம்	உண்
நின் 	ேபச	நிைறய	ெதகிரியம்	ெநஞ்சில்	உண்

http://nilaamagal.blogspot.com/


பாரதி	கண்ட	 ைமப்ெபண்களாய்
வைளய	வ கிேறாம்,	வாழ்த்த	நீர்	உண்

பயெமதற் 	எங்கட் ?

	

���������	��.	����
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



2.	�����	������	��������!
	

ைகப்படம்	–	2;	கவிைத	-	1

		

	

������������	����:		தி வரங்கம்	என்றாேல	எல்ேலா க் ம்
நிைன க் 	வ வ 	அரங்கனின்	தி க்ேகாவில்	தான்.	ஆனால்	அேத
தி வரங்கத்தில்	விஷ் வின்	பத் 	அவதாரங்கைள ம்	ஒ ங்ேக	வழிபட
வசதியாய்	“தசாவதார	சன்னதி” ம்	உண் 	என்ப 	ெதரி மா?	அந்த	தசாவதார
சன்னதிக் 	ஒ 	 ைற	ேபாயி ந்த	ேபா 	ேகாவிலின்	வாசலில்	இரண்
ழந்ைதகள்	 க 	ேபாட் க்	ெகாண் 	விைளயா க்	ெகாண் ந்தார்கள்.

	அவர்கைள	எ த்த	படம்	தான்	இ .....

����	�������	�����	��������	��������	������:
	இச்சி 	வயதிேலேய	 க 	ேபாட் க்	ெகாண் 	பழக்கப்	ப த்திக்	ெகாள்ள
ேவண் ேமா?	ெபரிதான	பிற ,	விதம்	விதமாய்	 க கள்	ேபாட் க்ெகாள்ள
ேவண் யி க் ம்	என்பதால்	இப்ெபா ேத	பழக்கம்	ெசய் 	ெகாள்கிறார்கேளா.....
	ஒவ்ெவா 	நா ம்	நா ம்	விதம்	விதமாய்	 க 	ேபாடாமேலேய
க கேளா தாேன	வலம்	வ கிேறாம்!	பி த்தா ம்	பி க்க	வில்ைல	என்றா ம்

ெபாய்ச்சிரிப் 	 க 	அணிந் 	ெகாள்ள	ேவண் யி க்கிறேத!
ைகப்படத்திற் 	��������	���������	எ ம்	வைலப் வில்	எ தி
வ ம்	தி மதி	ராஜி	ெவங்கட்	எ தி	அ ப்பிய	கவிைத	இேதா..…	

	

http://www.suharaji.blogspot.com/


�����	������	��������!
வளர்கின்ற	பிஞ் கேள

விைளயாட்ேடா	 க ?

ெவளிக்காட்டா	கயைமகைள
விைரவாக	உள் ைதத் ,

ஒளிக்கின்ற	கால ண்
ஒவ்ெவான்றாய்	அணிேவாேம!
களிக்கின்ற	வயதினிேல

கழட் ங்கள்	கண்மணிகாள்!
	

����	�������	[�]	�����	�������......



3.	����������	�������������
������

	

ைகப்படம்	–	3;	கவிைத	–	1

	

		

	

������������	����:		ஆந்திர	மாநிலத்தின்	விசாகப்பட் னத்திலி ந்
ஒ சா	எல்ைலயில்	இ க் ம்,	ஸ்ரீ கலிங்கம்	என்ற	ஒ 	கிராமத்திற் ச்
ெசன்றேபா 	பார்த்த	காட்சி…..

����	�������	�����	��������	��������	������:
	தன்னந்தனிேய	நி த்தி	இ ந்த	பைழய	மாட் 	வண் 	மனைத	ஏேதா	ெசய்த .
எத்தைன	உைழத்தி க் ம்	இந்த	வண் 	–	இப்ேபா 	இதன்	பயன்பா 	ெராம்பேவ
ைறந் 	விட்டேத…..	இ க் ம்	ஆற் 	மணைலச்	 ரண் ச்	 ரண் 	எ த் ,

விைளநிலங்கைள ம்	பாழ்ப த்தி	வீ 	கட் ,	தண்ணீர்	இல்ைல	தண்ணீர்	இல்ைல
என	 லம்பிக்	ெகாண் க்கிேறாம்.		இந்த	ஆ ம்,	ஆற் 	நீ ம்	இன் ம்	எத்தைன
நாட்கேளா!	ஆ 	என்ற	ெசால்ேல	அழிந் 	வி ேமா	என்ற	பயம்	எனக் ள்!
	

இேதா	கவிைத!	எ திய 	நிலா	மகள்.
����������	�������������	������
	



நாள்	ேவைலயில்	 ர்வாரிய	ஏரி	இ
கிடக் ம்	ெசாற்ப	நீைர

இயந்திரம்	ெகாண் 	உறிஞ்சிேய
க ம்	பயிைரக்	காப்பாற்றப்	பார்க்கிேறாம்
	

அப்பன்	பாட்டன்	காலத்தில்
ப்ேபாக	ெவள்ளாைம.

வண் மா கள்	ஓய்ச்சலின்றி

வீட் க் ம்	வய க் மாக
நைடேபாட்டப 	இ ந்தன
வாய்க்கால்	பாசனமற் 	வான ம்	க மியானதில்

பஞ்சம்	தைலமீற	ஏர்மா கள்	விற் 	உயிர்வாழ்ந்ேதாம்
அப் றம்	வண் யி க் ம்	காைளக ம்விைலேபாயின
	

எஞ்சிய	வண் யி
தம்	பயண	அ பவங்கைள
சக்கரங்கள்	கைடயாணிக டன்	கைதத் ப்	ெபா ேதாட் ம்.

உ த் ப்	ேபா ம் ன்	அ ப் க் 	விறகா ம்.
	

கஞ்சிக் 	வழியற் ம்

ெகளரவம்	பார்த்
ஏேதாெவா 	விைதைய	 மியில்	விசிறிவிட்
சா 	வ ம்	பாைத	ேத

தவிக் ம்	உழவன்	வாழ்ைவ
பா ம்	ெதய்வ ம்	பார்த் 	இரங்கவில்ைல
ஆ ம்	அர க் ம்	ஆயிரம்	ெசாந்தேவைல.

	



��������,	��������.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



4.	����������	�����������!
�����������	�����������!!

ைகப்படம்	–	4;	கவிைத	-	1
	

		

	

������������	����:		தைலநகர்	தில்லியில்	இ க் ம்	 வம்	–
அதாங்க	ய ைன	ஆ 	–	மைழக்காலங்களில்	ஹரியானாவின்	“ஹத்னி ண்ட்”
அைணயிலி ந் 	உபரி	நீைர	திறந் 	விட	ய ைனயில்	ெவள்ளம்	வந் 	வி ம்!
ஆற்றின்	இ 	கைரகளி ம்	வா ம்	 ைச	மக்கள்	சாைலக் 	வந் 	வி வார்கள்.
அப்ப 	ெவள்ளம்	வந்த	சமயத்தில்	ய ைனயில்	 க்ேக	கட்டப்பட் க் ம்
இ ம் 	பாலத்தின்	அ ேக	எ த்த	 ைகப்படம்.....

����	�������	�����	��������	��������	������:
தில்லியின்	ெப ம்பாலான	ரிக்	ஷா	ஓட் னர்கள்	–	கிழக் 	உத்திரப்	பிரேதசம்
அல்ல 	பீஹார்	மாநிலத்திைனச்	ேசர்ந்தவர்கள்	–	நாள்	வாடைகக் 	ரிக்	ஷாவிைன
ஓட் 	இர 	அந்த	ரிக்	ஷாவிேலேய	சாைல	ஓரத்தில்	ப த் 	உறங் ம்	பலர்	உண் ....
	இவர்க க்ெகன	 ைசேயா,	ெசாந்தேமா	தைலநகரில்	இல்ைல.	வ டத்தின்
ஒன்ப 	மாதங்கள்	இங்ேக	கஷ்டப்பட் 	உைழத் 	தீபாவளி-ச்சட்	 ஜா	சமயத்தில்



கிராமத் க் ச்	ெசல் ம்	உைழப்பாளிகள்.....		மைழ	வந் 	பிைழப்ைபக்	ெக த்த
ஒ 	நாளில்	உண்ண	உணவின்றி,	பசி	மயக்கத்தில்	ப த் 	உறங் கிறாேரா	என்ற
எண்ணம்	எனக் த்	ேதான்றிய !	இவர்	ேபான்றவர்க க் 	காவல் ைறயினர்
த ம்	ெதால்ைல	–	ஒவ்ெவா 	அ ம்	இ 	ேபால	இறங் ம்!	சாைலயில்	எப்ேபா
ெநரிசல்	ஏற்பட்டா ம்	அ 	இவர்க க் த்	தான்!	என் 	ம ம்	இந்த	ஏற்றத்
தாழ் ?

இேதா	கவிைத!	எ திய 	தில்லி	நண்பர்	பத்மநாபன்.	வைலப் வில்	எ தவில்ைல
என்றா ம்	பல	வைலப் க்கைளப்	ப ப்பவர்.	நல்ல	நண்பர்!	தில்லி	வந்த	 தல்	நாள்
தலாய்	ெதரிந்தவர்!

����������	�����������!	�����������
�����������!!
	

வங்கிக்	கணக்கினிேல	வர 	ைவக்க	ஏ மில்ைல!

பங் ச்	சந்ைதயினால்	பாதிப் ம்	எனக்கில்ைல!
வாசல்	திறந் 	ைவத் 	காத்தி க் ம்	உற மில்ைல!
வைசேயா 	இைசபா ம்	இல்லத் ைண	ஏ மில்ைல!

ஒன் 	ெபற்றால்	ேபா ெமன்ற	உத்தர ம்	எனக்கில்ைல!
சிந்ைத	 ழம்பி	நிற் ம்	சிக்கெலான் ம்	எனக்கில்ைல!
	

தாலாட் ப்	பாட் 	ெசால்ல	தண்ணீர்ச்	சாைலஉண் !

வாலாட் 	உற 	ெசால்ல	வாயில்லா	ஜீவ ண் !

அன்றாடம்	காய்ச்சி	நான்!	ஆகாயம்	ெசாந்த ண் !

நின்றா ம்	மரம்	வீ ம்	சாமர ம்	எனக் ண் !

என் ம்	இன்பம்த ம்	உைழத்த	கைளப் ண் !

உைழத்த	வரவினிேல	உண்ட	நிைற ண் !

	

வீெட த் 	ஓய்ெவ க் ம்	ஏக்கம்	எனக்கில்ைல!
ஏெட த் 	ப க்காத	ஏக்கம்தான்	எனக் ண் !

ப த் 	உறங்க	ஒ பாயில்லா	ஏக்க	மில்ைல!



இ க்கண்	வ ைகயிேல	யா மில்லா	ஏக்க ண் !

மனதினிேல	உ தி ண் !	உைழப்பின்ேமல்	பக்தி ண் !

நிைனத்த	ெபா தினிேல	நல் றக்கம்	வ வ ண் !

நிைனத்த	ெபா தினிேல	நல் றக்கம்	வ வ ண் !

	

���������	[�]	�������......
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



5.	�������	������������	?
	

ைகப்படம்	–	5;	கவிைதகள்		-	2

	

		

	

	

������������	����:		இந்த	 ைகப்படம்	தில்லியின்	க ம்	 ளிர்
சமயத்தில்	எ க்கப்பட்ட	படம்.		 ளி க் 	இதமாய்	மதிய	ேநர	ெவய்யிலில்
அமர்ந்தி ந்த	 தாட் .	பின்	பக்கம்	அந்த	 தாட் யின்	கணவர்	ப த்தி க்கிறார்.
����	�������	�����	��������	��������	������:
	என்னதான்	ஆண்கள்	தங்கைளப்	பற்றி	ெபரிதாய்	நிைனத் க்	ெகாண்டா ம்,
வயதான	காலத்தில்	தங்கள 	 ைண	இல்லா 	இ க்க	 வதில்ைல.
ைணைய	இழந்த	பின்னர்	வா ம்	ஆண்கள்	ப ம்	மனக்	கஷ்டங்கள்	ெசால்ல
யாதைவ.	ெபண்கள்	தன 	 ைணைய	இழந்தா ம்,	அத்தைன	 யரம்

ெகாள்வதில்ைல.	தங்கள்	ேபரக்	 ழந்ைதகள்,	மகன்/மகள்	ஆகிேயார்	மீ
ெகாண் ள்ள	பாசத்தினால்	தன 	கவைலகைள	ஓரள 	மறந் 	வி கிறார்கள்



அல்ல 	மைறத் 	வி கிறார்கள்.

கணவன்	ப த் றங்க,	மைனவி	அமர்ந்தப ேய	உறங் வைதப்	பார்த்தேபா
அவ ம்	பாவம்	–	இன் ெமா 	கட் ல்	ேபாட் 	உறங்கலாேம	என் ம்
ேதான்றிய ......	சமீபத்தில்	ஹிந்தி	ெமாழியில்	ப த்த	ஒ 	விஷயம்	நிைன க்
வ கிற .	சி 	வயதில்	”என்	அம்மா,	என்	அம்மா”	என் 	ேபாட்
ேபாட் க்ெகாள் ம்	ஒ 	தாயின்	இ 	 ழந்ைதகள்,	வளர்ந்த	பிற ,	அவளின்

யாத	காலத்தில்,	அம்மாைவ	ைவத் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்	எ ம்ேபா ,	“உன்
அம்மா,	உன்	அம்மா”	என் 	ெசால்வ 	ஏன்?

இந்தப்	படத்திற்கான	கவிைதகள்	இரண் .	 தல்	கவிைத.	எ திய 	வைல லக
நண்பர்	ேதவேகாட்ைட	கில்லர்ஜி!	அவர 	வைலப் 	–	���������!	இரண்டாம்
கவிைத	�����	வைலப் வில்	எ ம்	நண்பர்	 ேரஷ்.		

�����-1:	�������	������������	?
தி த்தலங்கள்	எல்லாம்	தவமி ந்

மகேன	தவசி	உன்ைன	ெபற்ேறாமடா
ெத ேவாரம்	தவிக்க	விட்டாயடா
பாசம்	ெகாட் 	வளர்த்ேதாமடா

பாைதேயாரம்	ப க்க	விட்டாயடா
கால்	க க்க	பாதயாத்திைர	ெசன்
வந்ேதாமடா	உன்ைனப்ெபற	–	இன்

என்	கால்	வலி	தீர	வழி	இல்ைலயடா
உன்ைன	ஈன்றேபா 	வலிக்கவில்ைலயடா
உன்னவள்	ஈட் 	வார்த்ைத	இன் ம்	வலிக் தடா

மைனவியவள்	வந்த டன்	மதி	மயக்கமாடா
மனிதேநயம்,	பாசம்,	ேநசம்	மறந் 	விட்டாயடா
உைன	மறக்க	எமக் 	 யாதடா	உடன்	நாங்கள்

மரணித்தால்	மீண் ம்	உனக்ேக	வந் 	பிறப்ேபாமடா
அப்ெபா தாவ 	உன 	ேநசம்	கிைடக் மடா
இைறவா	எங்கள்	 ரல்	ேகட்பாயடா

இன்ேற	மரணம்	ெகா ப்பாயடா...

http://killergee.blogspot.com/
http://thalirssb.blogspot.com/


உடேன	ஜனனம்	ெகா ப்பாயடா...
எங்க க் 	அைழப் 	வி ப்பாயாடா	?

	

����������	���������	
	

�����-2:	�����!
உைழத்திட்ட	காலங்கள்
ஓ ப்ேபாயிட

ஓய் க்கான	காலம்	இ !

தைழத்திட்ட	பிள்ைளகள்தான்
தள்ளிப்	ேபாயினேரா?

பாைதேயாரம்	பாந்தமாய்
ப த்த	கணவ க் 	ஆதரவாய்
அமர்ந்திட்ேடன்	ஆ தலாய்!

படர்ந்திட்ட	பனிெயல்லாம்	விலகிஓட
டர்விட்ட	ஆதவேன	வ க!
க்கம்	வீழ்ந்த	இந்த	 திேயாைர ம்

உன்	கதிர்	கரங்களால்	த வி
இன்பம்	அதைன	த க!
நாைள	எண்ணிக்ெகாண் க் ம்	எங்க க்

நாைளைய	நல்ல	ெபா தாய்	நல்க!
	

�����	������….
	

	

	

	

http://www.killergee.blogspot.com/
http://www.killergee.blogspot.com/


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



6.	�������	�������!
	

ைகப்படம்	–	6;	கவிைதகள்		-	2

	

		

	

������������	����:		காவிரிக் ம்	ெகாள்ளிடத்திற் ம்	ந ேவ
தி வரங்கம்.		காவிரி	ஆற்றில்	இப்ேபாெதல்லாம்	தண்ணீர்	வரத் 	ெவ 	 ைற .
மணல்	ெகாள்ைள	ேபாய்க்ெகாண்ேட	இ க்கிற 	–	அரசாங்கத்தின்
ஒத் ைழப்ேபா .....		ேகாைடக்	காலம்	வந் விட்டால்,	தி ச்சி	மாநகராட்சிேய
காவிரி	ஆற்றின்	மணல்ெவளியில்	Summer	Beach	என	பதாைக	ைவத் 	இைச
நிகழ்ச்சிகைள ம்,	தின்பண்டக்	கைடகைள ம்	இங்ேக	அைமக்க	அ மதி



த கிறார்கள்.	பார்ைவயாளர்க க் 	 ைழ க்	கட்டண ம்	உண் !	வற்றிய
காவிரி	ஆற்றிலி ந் 	பணம்	சம்பாதிக்க	இ ேமார்	வழி!ெசன்ற	ஆண் 	இப்ப
Summer	Beach	அைமத்தேபா 	நாங்க ம்	ெசன்றி ந்ேதாம்.	அங்ேக	எ த்த
படம்	இ .

����	�������	�����	��������	��������	������:
வறண் 	கிடக் ம்	காவிரி	ஆற்றின்	கைர.		ேநரம்	மாைல ம்	இர ம்	சந்திக் ம்
ேநரம்.		அங்ேக	இக் ழந்ைத	பந் 	விைளயா க்	ெகாண் ந்தாள்.		அவள்
ைககளில்	ஒட் க்	ெகாண் க் ம்	மணல்	 கள்!	அவள்	ஊ ம்	கண்கள்
எைன	 ைகப்படம்	எ க்கத்	 ண் ய .	என்ன	ஒ 	தீர்க்கம்	அந்தக்	கண்களில்!
	காவிரியில்	தண்ணீர்	இல்லாத	நிைல	மனதில்	வ த்தத்திைன	ஏற்ப த்தினா ம்
ழந்ைதயின்	 ன்சிரிப்பில்	அந்த	வ த்தத்திைனக்	ெகாஞ்சம்	தள்ளி	ைவக்க
ந்த !

இந்தப்	படத்திற்கான	கவிைதகள்	இரண் .	 தல்	கவிைத	எ திய 	தில்லி
நண்பர்	பத்மநாபன்!	இரண்டாம்	கவிைத	��������	���������
வைலப் வில்	எ ம்	தமிழ் கில்	அவர்கள்.		
�����-1:	�������	�������!
	
காவிரியின்	ேமல்	நின்
கண்	விரியப்	பார்க்கின்றாள்!
	

மணல்	வாரி	விற்பவைர,	மதி	ெகட்ட	மா டைர,
நஞ் 	உளம்	ெகாண் 	நரகம்	ெசல்ல	விைழேவாைர
க்கண்ணால்	எரித்திட ம்	மணல்	வாரித்	 ற்றிட ம்

காவிரியின்	ேமல்	நின் 	கண்	விரியப்	பார்க்கின்றாள்!
	

மன்ன க் ம்	அஞ்சாதார்	நல்ல	மைறக க் ம்	அஞ்சாதார்!

வஞ்சம்	ஒன்ேறதான்	வாழ்ெவனேவ	நிைனப்ேபாைர
பிஞ் க்	ைகயாேல	பந்தா 	 த்திடேவ
காவிரியின்	ேமல்	நின் 	கண்	விரியப்	பார்க்கின்றாள்!

	

http://tamizhmuhil.blogspot.com/


ெபான்னி	நதியாேல	ெபான்	விைளந்த	காலமைத
களவா ச்	ெசன்றவைர,	கலங்கி	நிற்க	ைவத்தவைர,

காலால்	உைதத்திட ம்,	கண்ணால்	எரித்திட ம்,
காவிரியின்	ேமல்	நின் 	கண்	விரியப்	பார்க்கின்றாள்!
	

காக்ைக	ெகாண் 	வந்த	கற்பகமாம்	காவிரியின்
ேபாக்ைக	மாற்றி	விட் 	 ச்	ெசல்வம்
ேசர்ப்ேபார்கள்	 ல்லி ம்	சிறியெரன

காவிரியின்	ேமல்	நின் 	கண்	விரியப்	பார்க்கின்றாள்!
	

���������	[�]	�������..…
	
�����-2:	�������	����	������!
ஆ 	விைளயா ம்

ஆ ம்	இன்
காணவில்ைலேய	என
மண ள்	ேத த்	ேத

ஓய்ந்தவளாய்	-	வீ
தி ம் கிறாேளா?	-
சி 	கிள்ைள!

	

வான்	ெபாய்ப்பி ம்
தான்	ெபாய்யா	காவிரி

கண்	 ன்	மணல்	ேமடாய்
காட்சிப்	ப கிற 	-	நன்றாக
பார்த் க்	ெகாள்	சி 	நங்ைகேய!

	



நாைள	மண ம்	 ட
மாயமாகிப்	ேபாய்	-	காவிரி

கட்டாந்தைரயாய்	காட்சியளித்தா ம்
ஆச்சர்யமில்ைல!	-	மீண் ம்	இங்
காவிரி	 	 ைரயாய்	ெபாங்கி	ஓட

சிவெப மானிடம்	காவிரிைய
அகத்தியர்	ெபற் 	வர	-	விநாயகர்
காகெமன	வ ெவ த் 	வந்

கமண்டலத்ைத	கவிழ்த்திட	ேவண் ேமா?
	

��.	�����	������......
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	



7.	��������!	����	���!
	

ைகப்படம்	–	7;	கவிைதகள்		-	3

	

		

	

������������	����:		விசாகபட் ணம்	அ ேக	இ க் ம்	அரக்
பள்ளத்தாக் 	எ ம்	இடத்திற் 	பாசஞ்சர்	ரயில்	 லம்	பயணம்	ெசய் ம்	வாய்ப்
கிைடத்த .	பாசஞ்சர்	ரயிலின்	ஒ 	ெபட் 	 வ ம்	 ற் லா	பயணிகள்.	அதில்
பல	இடங்களிலி ந் ம்	 ற் லா	பயணிகள்.		அங்ேக	வந்தி ந்த	ஒ 	 ற் லா
பயணிக் 	இரண் 	ெபண்	 ழந்ைதகள்.	 ட் யாக	அங்ேக ம்	இங்ேக ம்
ெசன் ம்,	சிரித் ம்	சக	பயணிகைள	மகிழ்வித் க்	ெகாண் ந்தார்.		அதில்
த்த	ெபண்	தான்	இந்தப்	 ைகப்படத்தில்	இ ப்பவர்.	பாசஞ்சர்	ரயிலின்	ேமல்

சாமான்கள்	ைவக் ம்	இடத்தில்	ஏறி	உட்கார்ந் 	ெகாண் 	கம்பிகள்	வழிேய
பார்த் 	சிரித் க்	ெகாண் ந்தார்.		அவைர	என்	காமிராவில்	சிைற	பி த்ேதன்.

����	�������	�����	��������	��������	������:
சிலைரப்	பார்த்த	உடேனேய	பி த் ப்	ேபாகிற !	ெப ம்பா ம்	 ழந்ைதகைள!
அவர்களின்	கள்ளமற்ற	சிரிப் 	ெபரியவர்களான ம்	மைறந் 	ேபாவ 	ஏேனா…..



சி 	 ழந்ைதயாக	இ க் ம்	வைர	எந்தக்	கவைலக ம்	இல்ைல!
ெபரியவர்களான ம்	மன 	கணக் ப்	ேபாட	ஆரம்பித் 	வி கிற 	–	இவ ைடய
நட்பால்	நமக்ெகன்ன	லாபம்,	இவரால்	நட்டம்	வ ேமா	என்ெறல்லாம்
கணக் ப்ேபாட,	ெபாய்யான	வாழ்க்ைக,	ெபாய்யான	சிரிப் 	என	வாழ்க்ைகேய
ெபாய்!
இந்தப்	 ைகப்படத்திற் 	ெமாத்தம்	 ன் 	கவிைதகள்.		 தலாவ 	கவிைத
நண்பர்	ேசஷாத்ரி	அவர்கள்	எ திய .	��������	����������	எ ம்
வைலப் வில்	எ பவர்.	இரண்டாவ 	கவிைத	“������	������”	ஸ்ரீராம்
அவர்களின்	ைகவண்ணத்தில்!	 ன்றாம்	கவிைத	தில்லி	நண்பர்	பத்மநாபன்
அவர்கள்	எ திய .	

�����	–	1	-	��������!	����	���!
பயணத்	தடெமங் ம்
பார்த் 	மகிழ்ந்திட

இடம்பி த்தாேயா?
அ ம்பி ம்	 ன்னைகயில்
ஆர்வம்	ெவளிப்ப ேத!

	

பயணங்கள்	அைனத் ேம
பய ள்ளைவதான்!

ப ப்பிைன	த வனதான்!

	

வாழ்க்ைகப்	பயணத்தில்-	நல்

வழிகைளத்	ெதரி ெசய்!
தக்க	த ணங்கைளத்
தவறவிடாேத!

	

தன்னம்பிக்ைக ம்
தளரா	உைழப் ம்	-நீ

தடம்பதிக்கத்

http://esseshadri.blogspot.com/
http://engalblog.blogspot.in/


ைணநிற் ம்!
	

திறைமயின்	 ைண டன்
தடம்	பதிப்பாய்!
உலேகார்	உளத்தில்

உனக்ெகன	ஓர்	இடம்பி ப்பாய்!
	

��������.....
	

�����	-	2	-	����
பின்னால்	இ க்கிற

இன் ம்	நாட்கள்
அைடபட் க்	கிடக்க…
	

கல்விச்சிைற,
பண்பாட் ச்	சிைற
காதல்	சிைற,	கல்யாணச்	சிைற

எ ம்	வாழ்க்ைகச்	சிைற!
	

இப்ேபா 	ெவளியில்	வந்

விைளயா 	மகேள.
��������
	
�����	-3	-	����������	�������!
கண்ேண!	இைளப்பா !	உன்
தாய்ேமல்	வ ேத	அ க்கா !

	



மின் ம்	கண்கள்!
மிளிர்கின்ற	 வதனம்!

உள்ளம்	ேபான 	ெகாள்ைள!
ெகாள்ைள	ெகாண்டதனால்	சிைறவாசம்!
எம்	மனச்சிைறயில்	உன்வாசம்!

	

கண் க் ள்	நீள்மின்னல்!
க் ள்	 ன்னைக!

வதனப்	 ன்னைகயால்
எம்மனச்சிைறக் ள்	உன்	 வாசம்!
நிைனத்தாேல	 கம்	வீ ம்!

	

ெகாள்ைள	ேபாக	திறந்தெதன்	மனக்	கத !

ெகாள்ைள	ெகாண்ட 	இந்தச்	சி 	நில !

கள்ளப்	 ன்னைகயில்	காட் ய	 ள்ளல்,
அள்ளக்	 ைறயாத	அழகின்	விள்ளல்!
	

கண்ேண!	இைளப்பா !	உன்
தாய்ேமல்	வ ேத	அ க்கா !

	

���������	[�]	�������.....
	

	

	

	

	

	



8.	�������������
����������…

	
ைகப்படம்	–	8;	கவிைதகள்		-	5

	

		

	

������������	����:		ெசன்ைன	ECR	சாைலயில்	 ட் க்கா 	அ ேக
இ க் ம்	தக்	ஷிணசித்ரா.	கிராமங்களிேலேய	மாட் 	வண் கள்	இல்லாத	ஒ
நிைல	இன் .	அங்ேக	 ற் லா	வ ம்	பள்ளிக்	 ழந்ைதகள்	மற் ம்	ெபரியவர்கள்
வி ம்பினால்	கா 	ெகா த் 	மாட் 	வண் 	பயணம்	ேமற்ெகாள்ளலாம்.		அப்ப
சில	பள்ளிச்	சி வர்கள்	மாட் 	வண் 	பயணம்	ெசன்றேபா 	எ த்த	 ைகப்படம்
இ .		

����	�������	�����	��������	��������	������:
மாட் 	வண் க ம்	இல்ைல,	மா க ம்	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சமாக	அழிந்
வ கிற .	வ ம்	சந்ததியினர்	மா களின்	ெபாம்ைமகைள	பார்க்க	ேவண்
வந்தா ம்	வரலாம்!	இப்ப 	ஒவ்ெவான்றாய்	இழந் 	ெகாண்ேட	வந் 	 திய



விஷயங்கைளக்	கற் க்	ெகாண்டா ம்,	இப்ப ம்	இ ந்ேதாம்	என் ,	வ ம்
சந்ததியின க் க்	காண்பிக்கவா 	இைவ	ேதைவயல்லவா….	அம்மாவின்
கிராமமான	பன் ட் ைய	அ த்த	உைற க் ச்	ெசன்ற	ேபா 	இப்ப 	மாட்
வண் யில்	பயணித்தி க்கிேறன்.	அம்மா	தங்கள 	மாட் 	வண் ப்
பயணங்கைளச்	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	இ ப்பார்	–	அ ம்	சினிமா	பார்க்கெவன்
கிராமத்திலி ந் 	வண் 	கட் க்ெகாண் 	ேபானேபா 	கிைடத்த	மகிழ்ச்சிையச்
ெசால் ம்ேபா 	நமக் ம்	அந்த	மகிழ்ச்சி	ெதாற்றிக்ெகாள் ம்!
இந்தப்	படத்திற் 	ெமாத்தம்	ஐந் 	கவிைதகள்.	எ தியவர்கள்	தமிழ் கில்,
பத்மநாபன்,	������������	���������������	கீதா,	 ப்
தாத்தா	மற் ம்	அஜய்கர்	 னில்	ேஜாசப்	

	

�����	-	1	-	�����	�������!
ஏர்க்	கலப்ைபயில்	காைளைய	 ட்

விவசாயம்	பார்த்த
ஒ 	காலம்!
	

உறேவா 	 	ெகாண்டாட
கட் ச்	ேசாற் டன்	வண் 	கட்
ெசன்ற 	-	ஒ 	காலம்!

	

வீரத்தின்	அைடயாளமாய்
பாசத்	 ைணவர்கைள	ஏர்	த விய

ஒ 	காலம்!
	

சல்	சல்	சலங்ைக	கட் -	காைள

ட் 	வண் 	கட் 	வியாபாரம்	பார்த்த
ஒ 	காலம்!
	

மனித	வாழ்ேவா 	இையந்

http://thillaiakathuchronicles.blogspot.in/


வாழ்வின்	ஆதாரமாய்	இ ந்த
ம்பத்தின்	அங்கமாய்	காணப்பட்ட

காைள ம்	காைள	 ட் ய	வண் க ம்
அ ங்காட்சியகத்தில்	கா ம்	நிைல
கண் ன்	அரங்ேக ம்	ேவைளயில்	-

	

மனித	இனம்	தைன
அ ங்காட்சியகத்தில்	கா ம்	நாள்

ெவ ெதாைலவில்	இல்ைல!
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�����	–	2	-	������	�������!
ந்தளிர்கள்	 மந் 	ெசல்ல	ெப ைம டன்	நிற்கின்ேறன்!

மியில்	பிறந்ததற்ேக	ேப வைக	ெகாள்கின்ேறன்!

	

மரங்கள்	தான்	 மக்க	 மகள்தான்	வ ந் வரா!

மகைளத்	தான்	 மக்க	ெப மான்தான்	வ ந் வரா!
	

தாமைரையத்	தான்	 மக்க	தண்ணீ ம்	வ ந்தி மா!

தண்ணீைரத்	தான்	 மக்க	கார்ேமகம்	வ ந்தி மா!
நன்னீைரத்	தான்	 மக்க	ெந ம் னல்தான்	வ ந்தி மா!
ெந ம் னைலத்	தான்	 மக்க	நீள்ம தம்	வ ந்தி மா!

	

ந மலர்கள்	 மந் 	நிற்க	த வினங்கள்	வ ந்தி மா!
த வினத்ைத	 மந் 	நிற்க	 ல்ைலவனம்	வ ந்தி மா!

	



கண்ணிைமையத்	தான்	 மக்க	நயனங்கள்	வ ந்தி மா!
நயனங்கள்	தான்	 மக்க	மதிவதனம்	வ ந்தி மா!

	

க ங் ந்தல்	தான்	 மக்க	கன்னிைகக் 	வ த்த ண்டா!
கன்னிைகையத்	தான்	 மக்க	காதலர்க் 	வ த்த ண்டா!

	

ெதன்றைலச்	 மந் தர	 மரங்கள்	வ ந்தி மா!
மரத்ைத	 மந் 	நிற்க	 மகளா	வ ந்தி வாள்!

	

கார் கிைலச்	 மந் 	நிற்க	க மைலக் ம்	வ த்தமில்ைல!
க மைலைய	 மந் 	நிற்க	கண்ண க் ம்	வ த்தமில்ைல!

	

ந்தளிர்கள்	 மந் 	ெசல்ல	ெப ைம டன்	நிற்கின்ேறன்!

மியில்	பிறந்ததற்ேக	ேப வைக	ெகாள்கின்ேறன்!

	

-			���������.....
	
�����	–	3	-	�������������	����������
ஐந்தறி 	ெசக் 	மா 	நான்
ஆறறி ச்	ெசல்வங்கள்	நீங்கள்

ெசக் 	மாடாய்	 த்தகச்	 ைமையத்
தின ம்	 மந்திட
இன் 	ஒ 	நாேள ம்

ைம	இல்லா 	மகிழ்வாய்	இ ந்திட
உங்கைள	இ ப்பதில்
எனக்ெகான் ம்	சிரமமில்ைல

மகிழ்ச்சி டன்	இ த்தி ேவன்!



ெசல்வங்கேள	ஒ 	ேவண் ேகாள்
கழனிகளில்	வாழ்ந்த	நாங்கள்

இன்
கழனிகைள	மனிதர்கள்	ெதாைலத்ததால்
வீதிகளில்	நாங்கள்

பாரமில்ைலதான்	நீங்கள்,	எனி ம்
நாைளய	ெசல்வங்கேள
கழனிகைள	மீட்ெட த்தி வீெரனில்

என 	அ த்த	தைல ைறேய ம்
கழனிகளில்	வாழ்ந்தி ேம!
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பின்	க த்தில்	ஏறிய	 க ம்,
என் ள்ேள	இ க் ம்	அக ம்
எனக்ெகன் ம்	பாரம்	ஆனதில்ைல

காரணம்	எனக் 	இைறவன்
வ த் 	ைவத்த 	அப்ப ...

	

என்ெனஜமான்	நீ	ஆனால்
மனிதா	நீ	 ரங்கள்	ெசல்ல
நான்	உன்	பாரங்கள்	 மப்ேபன்

காரணம்	எனக் 	இைறவன்
வ த் 	ைவத்த 	அப்ப ...

	

உந்தன்	நைடயில்	பாரங்கள	மாற,



எந்தன்	 கமதில்	பாரங்கள்	ஏற
தாக்கங்களின்றி	 ன்ேனறிச்	ெசல்ேவன்.

காரணம்	எனக் 	இைறவன்
வ த் 	ைவத்த 	அப்ப ...

	

என்ெறனக் 	பாரங்கள்	நீங் ம்
அன்ெறனக் 	ேசாகங்கள்	நீங் ம்
என்ற	ஏக்கங்கள்	எனக் ள்

காரணம்	எனக் 	இைறவன்
வ த் 	ைவத்த 	அப்ப ...

உந்தன்	வயிற் க் 	வாட்டம்

வந் 	விடாமல்	இ க்க
எந்தன்	கால்களின்	ஓட்டம்	ெதாட ம்...
காரணம்	எனக் 	இைறவன்

வ த் 	ைவத்த 	அப்ப ...
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மாட் 	வண் 	பயணம்	இ .

மாட் ம்	ெகாண் 	வ ம்	வைர
ெதாட ம்	இ .

	

பாட் 	பல	பா
பகல்	கன 	கண்டெதல்லாம்
நாட் 	நடப்ேபா 	ேசராத ,

	



ஊ க் 	ெவளியிேல
ஒ 	வண் ப்பயணத்திேல

ஒண்ணாக	இ ந்தெதல்லாம்
ெவ ம்	கனவாக	ேபா ம ,

உனக்

வயசிேல	 ரி ம .

	

வாட் ம்	ெவய்யிலிேல

ெவந்தெதல்லாம்	ேபா ம .

வீ 	ேநாக்கி	ேபா ங்க .

	

������	������



9.	�����	�������
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ைகப்படம்	–	9;	கவிைதகள்		-	4

	

		

	
������������	����:		திண் க்கல்	அ ேக	சி மைல	எ ம்	சிற் ர்.
திண் க்கல்	நகரிலி ந் 	நத்தம்	ெசல் ம்	சாைலயில்	சி மைல	பிரி 	எ ம்	இடம்
உண் .	அந்தப்	பிரி ச்	சாைலயில்	18	ெகாண்ைட ைன	வைள கைளக்	கடந்
ெசன்றால்	சி மைல	எ ம்	மிகச்	சிறிய	ஊர்	இ க்கிற .	அங்ேக	ெசன்ற	ேபா
மைலப்பாைதயில்	ஒ 	 திைரயின்	மீ 	விற கைள	ஏற்றிக்ெகாண் 	ெசன்
ெகாண் ந்தார்.
����	�������	�����	��������	��������	������:
வாழ்க்ைகயில்	ெகாஞ்சம்	கஷ்டம்	வந்தாேல	அலறித் க் ம்	 ணம்	நம்மில்
பல க் ம்.	 ைமக் 	ேமல்	 ைம	ஏற்றிக்ெகாண்ேட	இ ந்தா ம்,	ஒ 	 ரல்	 ட



ெகா க்க	 யாத	நிைலயில்	இந்த	விலங்கினங்கள்….	தாம்	ப ம்	பாட்ைட
நிைனத் 	 லம் ம்	மனிதன்,	சக	மனிதனின்	 ன்பத்தில்	மகிழ்ச்சி
ெகாள் ம்ேபா ,	இந்த	விலங்கின்	 ன்பத்திைன	நிைனத் 	வ ந்தவா
ேபாகிறான்….	வடக்ேக	இ க் ம்	மாநிலங்களில்	எ ைமையத்	தான்	வண் யில்
கட் 	இ க்கச்	ெசய்வார்கள்!	வாயில்	 ைற	தள்ள,	அைவ	பாரம்	மி 	வண் ைய
ெம வாக	இ க் ம்ேபா 	சாட்ைட	ெகாண் 	அ க் ம்	அந்த	மனிதைன,	வண்
இ க்கச்	ெசய் 	சாட்ைடயால்	அ க்கத்	ேதான் ம்!
இந்தப்	படத்திற் 	ெமாத்தம்	நான் 	கவிைதகள்.	எ தியவர்கள்	பி.	பிரசாத்,
தமிழ் கில்,	பத்மநாபன்	மற் ம்	மீரா	ெசல்வ மார்	ஆகிய	நால்வ ம்.	இேதா
கவிைதகள்….
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சிறெகன் 	இ ந்தி ந்தால்
விண்ெவளியில்	பறந்தி ப்ேபன்!

விறகிங் 	 மக்கின்ற	

வலியின் 	திரிந்தி ப்ேபன்!

	

ெபாதி	 மக் ம்	என் ம்பக்

க ைதயதன்	கதியறிந்ேதன்!

அதி	 ன்பம்	என்றா ம்
தனக்ெகன்றால்	தான்	ெதரி ம்!

	

பரி	என்ைன	அ தின ம்
பரிபாலனம்	தான்	ெசய்

பரிதாபமாக	அவன்
ப 	 மக்க	ைவத்தா ம்...
	

நான் மக் ம்	விறெகறிந்ேத



அவன்	வயி 	நிைற ெம ம்
ஓர்	உண்ைம	நானறிந் ...

	

ஆனந்தம்	ெகாள்கின்ேறன்!

	

��.	�������.
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ச்	 ைமேயற்றி
ன்ேனாக்கி	நகர்கிேறன்	...

ணங்கி	நிற்க	ேநரமில்ைல

ண் 	ப க் ம்	எண்ண மில்ைல	!
	

தயங்கி	நிற் ம்	ெபா களில்

தய 	கிைடக் ம்	சமயங்களில்	!
ஆத்திரம்	அ ம்	அதிகமானால்
உட ம்	 வண் ம்		சாட்ைடய யில்	!

	

ைமகைள	வைகப்ப த் வதில்ைல	-
கிேல ம்	அைனத் ம்	-	 ைமெயன

ஆகிப்	ேபாக	-	 ைமக் ப்	பின்ேன
கம்	கிட் ெமன	நாெளலாம்	நகர்த் கிேறன்	!

	

நாைள	வந் 	எைன	பார்த்தீர்களானால்
கமாய்	இ ப்ேபேனா	இல்ைலேயா
ைமேயற்றிச்	ெசல்ேவெனாழிய

ஒ வ க் ம்	 ைமயாய்	 னங்கிட	மாட்ேடன்	!



	

உடல 	பாரம்	 மந்தா ம்	-

உள்ளமதில்	பாரேமற	அ மதித்ததில்ைல	!
அதனால்	ஒவ்ெவா 	நா ம்	 லர்கிற

	நாளாய்	-	 த் ணர்ேவா 	!

	

��.	�����������
	
�����	–	3	-	�����	�������	�����������....
	

கம்	காட்டச்	ெசால்லாதீர்!	என்ைன

கம்	காட்டச்	ெசால்லாதீர்!
	

கவின்	ெமாட்டாய்	 கிழ்ந்த	ேபாேத

கன்னியின்	 ந்தலிேல	கமழ்ந்தி ேவன்,

காதலைனக்	கவர்ந்தி ேவன்	என்
கன 	கண்ட	ந மண	மலர்	ஒன் ,

காைலயில்	மலர்ந்தேபா
கா க்காய்	தன்ைன	விற்ற
கணிைகயின்	கல்லைறயில்	ஓய்ந்த ேபால்,

ஓய்ந் ேபாய்	நிற்கின்ேறன்!

	

கம்	காட்டச்	ெசால்லாதீர்!	என்ைன

கம்	காட்டச்	ெசால்லாதீர்!
	

வானின் 	வீ ன்ேப,	காத்தி க் ம்	சிப்பி	வாய்	 ந்

சீரான	 த்தாேவன்,	சிங்காரச்	ெசாத்தாேவன்	என்



கனாக்	கண்ட	கார்ேமகத்	 ளி	ஒன் ,

கார்மைழயாய்	ெபாழிந்த	ேபா

கடலி ம்	வீழாமல்,	காத்தி ந்த	கழனியி ம்	வீழாமல்
கற்ற	மனித ம்,	கல்லா	மனித ம்	ேசர்ந்ேத	சீரழித்த
வம்	நதியில்	 	ேகட் 	ஓய்ந்த 	ேபால்

ஓய்ந் ேபாய்	நிற்கின்ேறன்!

	

கம்	காட்டச்	ெசால்லாதீர்!	என்ைன

கம்	காட்டச்	ெசால்லாதீர்!
	

ல்லாய்	 ைளத்தேபாழ்ேத

வா யர	வளர்ந் 	பின் 	ஏணியாய்	மாறி ேவன்
ஏற்றம்ெபற	உதவி ேவன்	என் 	ஓயாமல்	கனாக்	கண்ட
ஒற்ைற	 ங்கிெலான் ,	ஒய்யாரமான	ேபா

ம பானச்	சாக்கைடயில்,	மதி	ெகட் ,	மிதி	பட்
ச்சைடத்த	மா டைன	 மந்
காட் ல்	ஓய்ந்த 	ேபால்

ஓய்ந் ேபாய்	நிற்கின்ேறன்!

	

கம்	காட்டச்	ெசால்லாதீர்!	என்ைன

கம்	காட்டச்	ெசால்லாதீர்!
	

க வாய்	இ ந்த	ேபாேத	நா ம்	கன 	கண்ேடன்!

நீலேவணிக்	 திைரயாேவன்!	காலேதவன்	 திைரேபாலக்
காற்றினி ம்	க கிச்	ெசல்ேவன்!	ஆலமர	நிழலினிேல,
ெநஞ்சம்	நிமிர	நிற்ேபன்!	திமிரில்	கிளர்ந் 	நிற்ேபன்!

கன ம்	கைலந்த !	நன ம்	கசந்த !



அ ைம	ஆகிடவா	ஆண்டவன்	எைனப்	பைடத்தான்!

அ ைம	ஆனதனால்	அழ 	 கம்	ெதாைலத்ேதன்!

அழ 	 கம்	ெதாைலந்ததனால்	-
	

கம்	மட் ம்	காட்டச்	ெசால்லாதீர்!	என்ைன

கம்	மட் ம்	காட்டச்	ெசால்லாதீர்!
-	���������	[�]	�������
	
�����	–	4	-	������...	����������������...
ள்ளித்திரிந்த

என்ைன…

காடழித்
ள்ளி	 மக்க

ைவத்ேதாேன…

	

அள்ளிைவ
ெகாஞ்சம்…

ெகாள்ளிைவக்க…
	

அ வேமதக் ட்டேம!

பாரம்	 மப்பதனால்
என்ைனத்
தள்ளிைவக்காதீர்...

இ 	என்	பிைழயன் ...

ச்சீய்...
மனிதப்பிைழப் ...

	



����	�������������..…
	
	
	
	
	
	
	
	
	



10.	�����	�������	������
	

ைகப்படம்	–	10;	கவிைத		-	1

	



		

	

������������	����:		அரக் 	பள்ளத்தாக் 	ப தியில்
பழங் யினர்களின்	அ ங்காட்சியகம்	ஒன் 	இ க்கிற .	அவர்கள
வாழ்க்ைக,	பழக்கங்கள்,	ெதாழில்,	கைல,	என	பலவற்ைற ம்	அங்ேக
காட்சிப்ப த்தி	இ க்கிறார்கள்.	அங்ேக	ஒ 	கைடத்ெத ம்	உண் 	–	பழங்



மக்களின்	ைகவிைனப்	ெபா ட்கைள	விற்பைன	ெசய்ய	கைடகள்	–	ஆனால்
ெப ம்பாலான	கைடகளில்	ெவளி	ஆட்கள்	தான்!		அங்ேக	விற்பைனக்
ைவத்தி ந்த	சாவிக்	ெகாத் கள்!
����	�������	�����	��������	��������	������:
வாழ்க்ைகேய	வியாபாரமாகிப்	ேபான	உலகம்	இ .	கட ள்க ம்	இங்ேக	விற்பைனப்
ெபா ட்கள்.	பல	மத	ேபாதகர்கள்	இப்ேபாெதல்லாம்	விதம்	விதமான	ெபா ட்கைள
விற்பைன	ெசய்கிறார்கள்	–	அவர்களிடம்	ேவைல	ெசய்ய	எம்.பி.ஏ.	ப த்தவர்கள்
ைக	கட் 	நிற்கிறார்கள்…	எங் ம்	வியாபாரம்,	எதி ம்	வியாபாரம்…	கட ளிட ம்
ேபரம்	தாேன	நடக்கிற !

இந்தப்	படத்திற் ப்	ெபா த்தமாக	கவிைத	எ தி	அ ப்பி	இ ப்பவர்
ெநய்ேவலிையச்	ேசர்ந்த	நிலாமகள்.	இேதா	கவிைத.
�����	�������	������
விதவிதமான	வினாயகர்	உ வங்கள்

சிரிக் ம்	 த்தர்	சிைலகள்
ேபர	ெபாம்ைமகள்

ெகாஞ் ம்	சதங்ைககள்

வண்ணவண்ண	மணித்திரள்கள்
இைலகள்,	 க்கள்,	கனிக் ட்டங்கள்
உலகின்	ஒட் ெமாத்த

ேபான்சாய்	உ வங்களாக
சாவிக்ெகாத் களின்	ஆதிக்கங்கள்.
	

ேகார்க்கப்ப ம்	சாவிக க்
அைணவாய்	இ க்க	ேபாட்டா	ேபாட் கள்
ஒவ்ெவா வர்	ைகயி ப்பி ம்

அவரவர்	ஆ ைகக் 	உட்பட்டவற்றின்
பலப்ப த்தப்பட்ட	பா காப் 	அரணாய்
விதவிதமான	 ட் களின்	திறப்பான்கள்

	



ஒேர	வைளயதிலி ப்பி ம்
ெவவ்ேவ 	மதிப் கள்	ஒவ்ெவான் க் ம்

வீட் க் 	ஒ 	 ட்
ஒவ்ெவா 	அைறக்கத க் ம்	ஒவ்ெவான்
வாகனங்க க் த்	தனித்தனி

ெசாந்த	வியாபாரத்	தலங்க க் ம்	அப்ப ேய
ேவைலயிடத்தின்	பதவிக் த்	தக்கன
வங்கிகளில்	வாயில்காப்ேபானிடம்

வாசல்	கத க்ெகன்றால்
ேமலதிகாரிக் 	அ வலக	ேமைச	மற் ம்
ெபட்டக	அைறத்	திறப்பான்...

	

எல்லா	சாவிக க் ம்	ேபாலிகள்	உண்
உரிைமயாளரிடம்	மட் மல்ல

கண்ணி	ைவத் 	தி ம்	கயவர்களிட ம்.
	

கணினி கத்தில்	பாஸ்ேவர் க ம்

அைத ைடக் ம்	எத்தர்க ம்...
	

அ த்தவன்	ெபா க் 	ஆைசப்படாதவராக

அைனவ மி ந்தால்	 ட் தாெனதற் ?

சாவி ெமதற் ??

	

பிரபஞ்சத்தின்	ஐந்தறி 	வைர	ஜீவராசிக க்
ட் மில்ைல;	சாவி மில்ைல;	சாவிக்ெகாத் க மில்ைல!

	

��������,	��������.



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



11.	�����������
ைகப்படம்	–	11;	கவிைத	-	1

	

		



	

������������	����:		அரக் 	பள்ளத்தாக் 	ப தியில்
பழங் யினர்களின்	அ ங்காட்சியகம்	ஒன் 	இ க்கிற .	அவர்கள
வாழ்க்ைக,	பழக்கங்கள்,	ெதாழில்,	கைல,	என	பலவற்ைற ம்	அங்ேக
காட்சிப்ப த்தி	இ க்கிறார்கள்.	அப்ப தி	மக்களின்	வாழ்க்ைக	 ைறைய ம்
அங்ேக	சிைலகள்	 ல ம்,	படங்கள்	 ல ம்	பார்ைவயாளர்க க் 	வசதியாக
அைமத்தி க்கிறார்கள்.	அப்ப 	அைமக்கப்பட்ட	ஒ 	பழங் ப்	ெபண்ணின்	சிைல.

����	�������	�����	��������	��������	������:
தண்ணீர்	–	மனிதன்	வாழ்வதற் 	காற் 	எப்ப 	அத்தியாவசியேமா,	ேபாலேவ
தண்ணீ ம்.	 மித்தாைய	உறிஞ்சி	உறிஞ்சி,	அ ம்	இயந்திரங்கள்	 ைணேயா
உறிஞ்சி	அவள்	மார்ைபேய	பி ங்கி	எ த் 	விட்ேடாம்….	மரங்கைள	ெவட் ,	ஆற்
மணைலக்	ெகாள்ைளய த் ,	ஆற் ப்	ப ைககளில்	வீ கட் ,	மைழ
வ வதற்கான	எல்லா	ேதைவகைள ம்	அழித் ,	மைழ	வரவில்ைல	என
தவிக்கிேறாம்.	 க்க ம்,	 ளிக்க ம்	தண்ணீர்	பஞ்சம்	எங்ெகங் ம்.
	 லம் வதில்	பயனில்ைல!	இப்படத்தில்	இ க் ம்	ெபண்	ேபால,	தண்ணீர்	 டம்
மந் 	பல	ைமல்கள்	நடக் ம்	ெபண்கைள	ராஜஸ்தானில்	பார்த்தி க்கிேறன்.

தண்ணீ க்காகேவ	ேபார்	வ ம்	காலம்	ெவ ெதாைலவில்	இல்ைல!
இன் ெமா 	விஷய ம்…..		இப்ெபண்	ேபால	இன்ைறய	நவநாகரீகப்
ெபண்களால்/ஆண்களால்	[ெபண்கள்	மட் ம்	தான்	தண்ணீர்	 க்க	ேவண் ம்
என் 	சட்டம்	ஏதாவ 	இ க்கிறதா	என்ன?]	 மா?	நிச்சயம்	 யா !
பட்டைனத்	தட் னால்	தாேன	தண்ணீர்	வர	ேவண் ம்	என	நிைனக்கிற	காலம்
தாேன	இ !

இந்தப்	படத்திற் ப்	ெபா த்தமாக	கவிைத	எ தி	அ ப்பி	இ ப்பவர்
ெநய்ேவலிையச்	ேசர்ந்த	நிலாமகள்.	இேதா	கவிைத.

�����������
தட் ற்றா	உைடயணிந்த	ெசல்லம்மா-உன்
தைலச் ைமயா	இ ப்ப ம்	என்னம்மா

ேகாணக்	ெகாண்ைடக்காரி
ெகாள்ைளச்	சிரிப் க்காரி
ைகவைள	கலகலக்க

கட் டல்	பளபளக்க
என்	கண்ைணப்	பறிக் ற 	கண்ணம்மா



உன்	கா க் 	ெச ப்பா	நான்	வரட் மா?
	

தல்	 ண் 	 ழ்ப்பாைன
அ க் 	ேமல	ேமார்ப்பாைன
ணாவதா	ெநல் ச்ேசா

ெநத்திலிக்	 ழம் 	அ த்ததில
மிச்சத் ல	வைகயான	ெவஞ்சனம்.
	

உச்சியில	ஏறி	உள்ளங்காைலக்	ெகாதிப்ேபத் ம்
ஒத்ைதக்	கண்ணன்	சாயட் ம்	ேமற்ேக
உழ ம்	பறம்ப ம்	 ஞ்சி ம்	அங்ேக

ெபா தடங்க	வந் ேவாம்	நாங்க
ச்சி ந்தா	ெபாண் 	ேகட் 	வீ ேத 	வாங்க

இப்ப	வழிய	விட் 	ஓரமாப்	ேபாங்க.

	

��������,	��������.
	

	

	

	

	

	

	

	



12.	�����	��������…
	

ைகப்படம்	–	12;	கவிைத		-	1

	

		

������������	����:		ஆந்திரப்	பிரேதசத்தின்	ஒ 	ெந ஞ்சாைலயில்
பயணித் க்	ெகாண் ந்தேபா 	ஒ 	சின்ன	யாைனயில்	[வண் 	தாங்க!]	ஏற்றிச்
ெசல்லப்பட்ட	இரண் 	மா கள்.	இந்தியாவின்	ெப ம்பாலான	ெந ஞ்சாைலகளில்
இப்ப 	வாகனங்களில்	ஏற்றிச்	ெசல்லப்ப ம்	விலங் கைளப்	பார்த்தி க்கிேறன்.
அப்ப 	ஒ 	காட்சி….

����	�������	�����	��������	��������	������:
மனிதன்	இடம்	மாறிக்	ெகாண்ேட	இ க்கிறான்.	விலங் கள்	தனக்ெகன் 	ஒ
எல்ைல	ைவத்தி க்கின்றன.	அந்த	எல்ைலகைள	அைவ	தாண் வதில்ைல!	சில
வனங்களில்	பயணிக் ம்ேபா 	மரங்களில்	நகம்	ெகாண் 	கீறப்பட்ட
அைடயாளங்கள்	பார்த்தி க்கிேறன்.		காட் ல்	வசிக் ம்	 லிக் ட்டத்தின்
தைலவன்	தன் ைடய	எல்ைலைய	இப்ப 	நகங்களால்	கீறி	ைவத்தி க் ம்	என
எங்க டன்	வந்த	வழிகாட் 	ெசால்லிக்	ெகாண் 	வந்தார்	–	எல்ைலையத்



தாண் வதில்ைல	அப் லிகள்	–	மற்ற	எல்ைலயிலி ந் 	காட் ன்	 லிகள்	தன்
எல்ைலக் ள்	வந்தால்	விட் 	வி வ ம்	இல்ைல!		எல்ைல	தாண்டாத
விலங் கைள ம்	மனிதர்கள்	விட் 	ைவப்பதில்ைல.	 ன்ெபல்லாம்	நடத்திேய
அைழத் ச்	ெசன்றவர்கள்,	தா ம்	 ட	நடக்க	ேவண் யி க்கிறேத	என	இப்ப
வாகனங்களில்	விலங் கைள	அைடத் 	எல்ைல	மீ கிறார்கள்!		கயி 	ெகாண்
இ க்கிக்	கட் ,	அப்ப 	இப்ப 	நகர	விடாமல்	பல	மணி	ேநரப்	பயணம்!	அப்ப க்
கட் வ 	அதன்	பா காப் க்காக	என்ற	சப்ைபக்கட் 	கட் னா ம்,	ஒ 	விதத்தில்
அவற்ைற	ெதால்ைலப்	ப த் கிேறாம்	தாேன…..

இந்தப்	படத்திற் ப்	ெபா த்தமாக	கவிைத	எ தி	அ ப்பி	இ ப்பவர்
ெநய்ேவலிையச்	ேசர்ந்த	நிலாமகள்.	இேதா	கவிைத.

	

�����	��������…
வாலிப	 க்கில்

தாம்	கண்ட	களங்கைள ம்
வம்சம்	ெசய்த	வீரப்பிரதாபங்கைள ம்

அைச	ேபாட்டப

அைசவற் ப்	பயணிக்கின்றன
கிழட் க்	காைளகள்...
தம்	இ தி	யாத்திைரயில்.

	

��������,	��������.
	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



13.	����������!
ைகப்படம்	–	13;	கவிைத		-	1

	

		

	

������������	����:		ஆந்திரப்	பிரேதசத்தின்	அன்னவரம்	ேகாவில்	–
ஹரி ம்	சிவ ம்	ஒன் 	என்பைத	நி பிக்க	மைலகளின்	மன்னனான	ேம வின்
தல்வன்	ரத்னாகர்	ெபயரில்	ரத்னகிரி	என	அைழக்கப்ப ம்	மைலயின்	மீ
அைமக்கப்பட் க் ம்	ேகாவில்	–	அங்ேக	ேகாவில்	ெகாண் ப்ப 	ஸ்ரீ	வீர
ெவங்கட	சத்யநாராயண	ஸ்வாமி,	உடன்	இடப்பக்கத்தில்	ஸ்ரீ	அனந்த	ல ்மி,
வலப்பக்கத்தில்	சிவெப மான்!	ஹரி ம்	சிவ ம்	ஒேர	கர்ப்பக்கிரஹத்தில்

ெகாண் க் ம்	ேகாவில்.	ஹரி ம்	சிவ ம்	ஒண் ,	அறியாதவர்	வாயிேல
மண் !	என்பைத	எ த் ச்	ெசால் ம்	விதமாக	அைமந்தி க் ம்	ேகாவில்!
சத்யேதவா	என் 	அைழக்கப்ப ம்	விஷ் ,	 க்கிய	மீைசேயா 	இ க்கிறார்!

எப்ேபா ம்	இங்ேக	பக்தர்களின்	 ட்டம்	அைலேமாதிக்ெகாண் க்கிற .
மைலேமேல	அைமந்தி ந்தா ம்,	ேகாவில்	பிரம்மாண்டமாக	இ க்கிற .	தினம்
தினம்	தி மணங்கள்,	உபநயனங்கள்	என	நடந்தப ேய	இ க்கிற .	இப்ப தியில்
இ க் ம்	மக்கள்	இக்ேகாவிலில்	வந் 	தி மணம்	ெசய் 	ெகாள்வ 	சிறப்
என்பைத	நம் வதால்,	ஒவ்ெவா 	நா ம்	பல	தி மணங்கள்	நடந்தப ேய
இ க்கின்றன.	அப்ப 	தி மணம்	 ரிந்த	ேஜா களில்	இரண் !

����	�������	�����	��������	��������	������:	ஒேர



சமயத்தில்	பல	தி மணங்கள்.	என்ன	தான்	பார்த் ப்	பார்த் 	தி மணம்	ெசய்
ைவத்தால்,	 ட்டத்தில்	ஆள்மாறாட்டக்	 ழப்பங்கள்	நடந் 	விட்டால்….	என்ன
ஆ ம்	என்ற	எண்ணம்	வராமல்	இல்ைல.		பார்த்த	ெபண்	ேவ …	தி மணம்
நடந்த 	ேவ 	ஒ 	ெபண் டன்	என	நடந் 	விட்டால்	இரண் 	ேபர்	வாழ்வி ம்
ழப்பங்கள்,	சஞ்சலங்கள்	ேதான்ற	வாய்ப் ண் 	அல்லவா!

இந்தப்	படத்திற் ப்	ெபா த்தமாக	கவிைத	எ தி	அ ப்பி	இ ப்பவர்
ெநய்ேவலிையச்	ேசர்ந்த	நிலாமகள்.	இேதா	கவிைத.

கம்பீரமாய்	அமர்ந் 	சிரிக்கிறார்	மாப்பிள்ைள
கல்யாணமான	மகிழ்வில்.
மணப்ெபண்ணின்	கவைலெயல்லாம்

அன்ைறய	ெதாைலக்காட்சித்	ெதாடர்நாடகம்
என்னவாகியி க் ம்	என்பதில்	தான்.

��������,	��������.



14.	�����….
ைகப்படம்	–	14;	கவிைத		-	1

	

		

	

������������	����:		ஆந்திரப்	பிரேதசத்தின்	அன்னவரம்	ேகாவில்	–
ஹரி ம்	சிவ ம்	ஒன் 	என்பைத	நி பிக்க	மைலகளின்	மன்னனான	ேம வின்
தல்வன்	ரத்னாகர்	ெபயரில்	ரத்னகிரி	என	அைழக்கப்ப ம்	மைலயின்	மீ
அைமக்கப்பட் க் ம்	ேகாவில்	–	அங்ேக	ேகாவில்	ெகாண் ப்ப 	ஸ்ரீ	வீர
ெவங்கட	சத்யநாராயண	ஸ்வாமி,	உடன்	இடப்பக்கத்தில்	ஸ்ரீ	அனந்த	ல ்மி,
வலப்பக்கத்தில்	சிவெப மான்!	ஹரி ம்	சிவ ம்	ஒேர	கர்ப்பக்கிரஹத்தில்

ெகாண் க் ம்	ேகாவில்.	ஹரி ம்	சிவ ம்	ஒண் ,	அறியாதவர்	வாயிேல
மண் !	என்பைத	எ த் ச்	ெசால் ம்	விதமாக	அைமந்தி க் ம்	ேகாவில்!
சத்யேதவா	என் 	அைழக்கப்ப ம்	விஷ் ,	 க்கிய	மீைசேயா 	இ க்கிறார்!

����	�������	�����	��������	��������	������:	அ
என்னேமா	 ரிவதில்ைல,	சில க் 	 ைகப்படம்	எ த் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்
என்றாேல	அப்ப 	ஒ 	ெவட்கம்	வந் 	வி கிற !	இந்தப்	ெபண்களின்	 ைகப்படம்
எ த்த 	 ட	காரில்	பயணித்தப ேய	தான்!	ஆனா ம்	தன்ைன	 ைகப்படம்
எ க்கப்	ேபாகிறார்கள்	எனத்	ெதரிந்த ேம	ெவட்கத்தில்	தன்	 கத்திைன



மைறத் க்	ெகாண்டார்	இச்சி மி!	ஏன்	இந்த	நாணம்	மகேள….

இந்தப்	படத்திற் ப்	ெபா த்தமாக	கவிைத	எ தி	அ ப்பி	இ ப்பவர்
ெநய்ேவலிையச்	ேசர்ந்த	நிலாமகள்.	இேதா	கவிைத.

	

உைடக் ப்	ெபா த்தமாய்
வைளயல்,	நகப் ச் ,	ெகாண்ைட சி

எல்லாம்	அழ தான்.

உன்	ெவள்ைளப்	பல்லி ம்
பஞ் 	 ட்டாய்	தின் 	ப ந்த

பக்கி	ேராஸ்	கலர்	பிரமாதெமன்ேறன்
நாணிக்	கவிழ்கிறாய்	ேதாழியின்	ேதாளில்.
	

��������,	��������.



15.	�������….
ைகப்படம்	–	15;	கவிைத		-	1

	

		



	

������������	����:		விசாகப்பட் ணம்	ெசன்றி ந்த	ேபா ,
கடற்கைரயின்	அ ேக	அைமந்தி க் ம்	ைகலாசகிரி	ெசன்றி ந்ேதாம்.
மைலமீதி ந் 	ஓயா 	கைரவந் 	தி ம் ம்	அைலகைளப்	பார்ப்ப 	ஆனந்தமான
விஷயம்.	அப்ப 	ைகலாசகிரியில்	இ ந்த	ேபா ,	 ைகப்படங்கள்	எ ப்ப 	பார்த் ,
இப்ப 	ஒ 	 ன்னைக	 ரிந்தாள்	இந்தச்	சி மி!		

����	�������	�����	��������	��������	������:
	சில க் 	தன்	மீ 	ெராம்பேவ	நம்பிக்ைக	உண் .		தன்ைனப்	 ைகப்படம்
எ க்கிறார்கள்	என் 	ெதரிந்தேபா ,	“ ைகப்படத்தில்	நான்	நன்றாகேவ
இ ப்ேபன்”	என்ற	நம்பிக்ைகேயா 	காட்சி	த வ 	ேபாலத்	ேதான்றிய !	எ த்த
படத்திைன,	அப்ெபண்ணிற் க்	காண்பித்தேபா ,	“நான்	நிைனச்ச	மாதிரிேய
அழகாய்	வந்தி ேகன்	இல்ல!”	என்ற	ஒ 	ேதாற்றம்	காண்பித்தாள்!
இந்தப்	படத்திற் ப்	ெபா த்தமாக	கவிைத	எ தி	அ ப்பி	இ ப்பவர்
ெநய்ேவலிையச்	ேசர்ந்த	நிலாமகள்.	இேதா	கவிைத.
இந்தத்	ேதா 	யார்	வாங்கித்	தந்தா?

இந்த	சட்ைட?
உன்	க த் 	மணி	அழகாயி க்ேக...
சாக்ேலட்டா	சாப்பி கிறாய்?

உ ட் 	விழிக் ம்	கண்கேளா
வாய்	திறவாமல்	ெமன் 	ெகாண் க்கிறாய்
என்	ெபா ைமைய.

��������,	��������.



16.	������������	���������….
ைகப்படம்	–	16;	கவிைத		-	4

	

		

������������	����:		தி வரங்கம்,	தமிழகம்.		சித்திைர	மாதத்	ேதர்
தி விழா	சமயத்தில்	விசிறி	விற்பைன	ெசய் 	ெகாண் ந்த	ெபரியவர்.
����	�������	�����	��������	��������	������:
	ஏப்ரல்-ேம	மாதம்	தி வரங்கத்தில்	அ க் ம்	ெவயிலில்	இ ந் 	மற்றவர்கள்
தங்கைளக்	காத் க்	ெகாள்ள	விசிறி	விற்பைன	ெசய் ம்	இந்த	மனிதர்	ெவயிலில்
அைலந் 	திரிந் 	க த் ப்	ேபாயி க்கிறார்!	அவ க் 	யார்	விசிறி
வி வார்கேளா!

இந்தப்	படத்திற் ப்	ெபா த்தமாக,	நான் 	கவிைதகள்	–	கீதா	மதிவாணன்,
கணக்காயன்,	ஸ்ரீராம்	மற் ம்	 ைவ	ேசஷாத்ரி.	இேதா	கவிைதகள்.
	



�����-1:	���	���������	���������…
விசிறிகள்	இத்தைன	இ ந்ெதன்ன	லாபம்…

விற்பவர்	ெவக்ைக	தணிக்கத்	ேதாதில்ைலேய ம்…
வீதிகைள	அளந் 	கைளத்த	பாதம்	நிைனந்ேதா…
விதியிைன	ெநாந் 	சலித்த	 கம்	பார்த்ேதா…

விற் ேமா…	ஒற்ைற	விசிறிேய ம்…
ஆற் ேமா…	அைரவயிற் ப்	பசிேய ம்.
	

����	��������,	������.	வைலப் -
http://geethamanjari.blogspot.com	

	

	

�����-2:	����������	��������…
	
ரங்கத்தில்	நாதெரா 	நாயகி ம்	ேத லாவில்

பங்ேகற்ேறார்	 ற்றின்ேமல்	நீள்வடத்ைத	ேநரி க்க
ெவங்கனலால்	ெவய்ேயான்தன்	 ட் டல்தான்	உச்சிதனில்
உள்ளங்கால்	என்றவர்க் ம்	ேவர்த்திடேவ	காண் க்கம்

மண் ய ;	அங் சிலர்	நீள்பைனயின்	சிற்ேறாைல
ைகவிசிறி	விற்றிட்டார்	மற்றவர்க்ேக	அன்னவர்க்
அவ்விசிறி	யார்த வார்?	ஓவியத்ைதக்	கண்டதனால்

திவ்வியமாய்த்	தீங்கவிைதத்	தீந்தமிழில்	நின்ற ேவ!
	

������	���������	[�.��.������]/11.06.2018
வைலப் :	http://www.kanakkayan.blogspot.com	

	

�����-3:	���������	���������…

http://geethamanjari.blogspot.com/
http://www.kanakkayan.blogspot.com/


	

ெகா த் ம்	ெவயி க்

ெவ த்த	உைட
ேதர்காண	வந்ேதாரின்
ேவர்ைவ	ேபாக்கிட

விரிந்த	கரங்களில்
விற்பதற்காய்	விசிறிகள்
அரங்கனின்	பார்ைவக்

அவர்	விசிறி
ெசய் ம்	ெதாழிலதைன
ெதய்வமாய்	நிைனப்பதால்

அரங்க ம்	ஆவாேரா
அவரின்	விசிறி?
கைடக்கண்	பார்ைவக் க்

காத்தி க் ம்	அவ க்
அரங்கன்	அ ளால்
அகலட் ம்	அல்லல்கள்!

	

��������(����),	வைலப் :	http://esseshadri.blogspot.com/	

�����-4:	��������…	

	
வாழ்க்ைக
க ப் 	ெவள்ைளயில்	இ ந்தா ம்

விசிறிகள்	வண்ணங்களில்!
	

��������,	வைலப் :	http://engalblog.blogspot.com	

	

http://esseshadri.blogspot.com/
http://engalblog.blogspot.com/


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



17.	������������
�����������…

	

ைகப்படம்	–	17;	கவிைத		-	4

	

		

	

������������	����:		தி வரங்கம்,	தமிழகம்.		சித்திைர	மாதத்	ேதர்
தி விழா	சமயத்தில்	எ க்கப்பட்ட	படம்.	தி விழாவிற் 	வந்தி ந்த	சி வர்கைள
[என்ைனப்	ேபான்ற	சிலைர ம்!]	கவர்ந்தி த்த	ஒ 	மனிதர்!	தன 	ைக[ைப]யில்
இ க் ம்	அைனத்ைத ம்	விற் 	விட	 யற்சித் க்	ெகாண் ந்த	உைழப்பாளி.
����	�������	�����	��������	��������	������:
	எத்தைன	வயதானா ம்	சில	விஷயங்கள்	அ ப்பேத	இல்ைல.	ேசாப் 	 ைர
ெகாண் 	இப்ப ச்	ெசய்வ 	சி 	வய ப்	பழக்கம்	என்றா ம்	இப்ேபா ம்



பார்க் ம்ேபா 	 ட்ைடவிடத்	ேதான் ம்	–	ஆனால்	ெவட்கம்	த த் வி கிற !

இந்தப்	படத்திற் ப்	ெபா த்தமாக,	நான் 	கவிைதகள்	–	 ைவ	ேசஷாத்ரி,
கணக்காயன்	அவர்கள்,	ரிஷபன்ஜி	மற் ம்	ேக.பி.	ஜனா!	இேதா	கவிைதகள்.

	

�����-1:	������������	�����������…
	

கைரயாத	 யர ண்ேடா?
ஊதிப்	ெபரிதாக்கி
உ வான	நீர்க் மிழி

காற்றில்	கைரகிறேத
கணேநரத்தில்!
உைடயாத	மனமி ந்தால்

க ந் ய ம்	கைரந்தி ேம
கால		ெவள்ளத்தில்!
��������(����),	வைலப் :	http://esseshadri.blogspot.com/	

	

�����-2:	�����…
உைடத் 	விடாேத

என்	வியாபாரக்	கன கைள…
வயி 	 யி க்கிற
ஒவ்ெவா 	 மிழியி ம்.

������,	வைலப் 	:	http://rishaban57.blogspot.com/	

	

�����	–	3:	������…

ஊதிப்	ெப க் ம்
மனத் யரங்கள்

http://esseshadri.blogspot.com/
http://rishaban57.blogspot.com/


உைடந் 	விடாதா
இ 	ேபாேல?

��.��.	���	-	http://kbjana.blogspot.com/	
	

�����-4:	���������
	

நீர்க் மிழி	காண்கன 	கானல்நீர்	விண்மின்னல்
பல்வண்ண	வானவில்	கற்பைனேபால்	அநித்தியமாய்

ேதான்றிமைறப்	பாங்ேகேபால்	நம்வாழ் ம்	ெசல்வம ம்		
நண் கின்ற	நல்மகிழ் ம்	வாட் கின்ற	 ன்பம ம்
வாைதெசய்	ேநாய்பல ம்	நில்லாேத	ெசல்வனேவ!

ஈட் வ 	ஈவதற்ேக	என் ணர்ந் 	நாம்வாழ்ந்தால்
நற்ெபய ம்	சீர் க ம்	நம்காலம்	ஓய்ந்தபின் ம்
வாழ்மக்கள்	ஆழ்உளத்ேத	நின்றிலங்கி	வாழ்ேவாேம!

	

������	���������	[�.��.������]/14.06.2018
வைலப் :	http://www.kanakkayan.blogspot.com		

http://kbjana.blogspot.com/
http://www.kanakkayan.blogspot.com/


18.	���������…
	

ைகப்படம்	–	18;	கவிைத		-	3

		

	

������������	����:		தி வரங்கம்,	தமிழகம்.		சித்திைர	மாதத்	ேதர்
தி விழா	சமயத்தில்	எ க்கப்பட்ட	படம்.	ேதேராட்டம்	பார்க்க	வந்த	 ட்டத்தில்
பார்த்த,	அைனவைர ம்	வசீகரித்த	ஒ 	சி மி.

����	�������	�����	��������	��������	������:
	அட,	என்ன	 கம்	என்ன	 கம்.	 ழந்ைதயாகேவ	இ ந்தி ந்தால்,	இப்ப 	அம்மா

க்கிக்	ெகாண் 	இ ந்தி ப்பாள்.	 கமாய்	இ ந்தி க்கலாம்!	இப்ேபா 	இந்த
ஆற 	உயரக்	 ழந்ைதைய	யார்	 க்கி	ைவத் க்	ெகாள்வார்கள்!
இந்தப்	படத்திற் ப்	ெபா த்தமாக,	 ன் 	கவிைதகள்	–ரிஷபன்ஜி,
தில்ைலயகத் 	கீதா	மற் ம்	ெநய்ேவலி	 ரளி	ெநய்ேவலி	 ரளி,	என 	இளைமக்
கால	நண்பர்.	ெநய்ேவலியில்	என் டன்	கல் ரியில்	ப த்தவர்.		இப்ேபா



ெநய்ேவலியிேலேய	இ ப்பவர்.	 ைகப்படங்க க்கான	தன 	க த் கைளச்
ெசால்லி	வந்த	நண்ப க் 	மனம்	நிைறந்த	நன்றி!		இேதா	கவிைதகள்.
	

�����-1:	���������…
	
இைமக்	கதைவத்	திறந் 	விடாேத…

ஓரி 	நிமிடங்கேள ம்.
சிைறப்பி த்த	இப்பிரியம்
உன்	இதயத்தில்	ேசரட் ம்…

அவ்வப்ேபா
கண் க் க்	ெகாண் 	வந்
காட்சியாய்க்	காணலாம்	வாழ்நாள்	 ம்!

������,	வைலப் 	:	http://rishaban57.blogspot.com/	

	

�����-2:	����	�������…
ேவங்கடவைன	ெநஞ்சில்	இ த்தி
தி நாைண	ெநற்றியில்	இ த்தி

	ெகா ப்பாேளா

இந்த	நவீன	ஆண்டாள்?
�����,	��������
	

�����-3:	���	�����������…
கண்	இைம	திறந்
இவ் லைகப்	பார்ப்பதற் ள்

அந்த	ஒ 	நிமிடேம ம்
மகிழ்வாய்	இ ந்தி 	பாப்பா!!
திறந்த	பின்

http://rishaban57.blogspot.com/


மனிதைரப்	பார்த்திடாமல்
இவ் லகின்	அழைக	மட் ம்

ரசித்தி 	பாப்பா.
	

������������	���������������	����	�������,
������.		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

http://thillaiakathuchronicles.blogspot.in/
http://thillaiakathuchronicles.blogspot.in/


19.	��������…
ைகப்படம்	–	19;	கவிைத		-	2
	

		



	

������������	����:		தி வரங்கம்,	தமிழகம்.		சித்திைர	மாதத்	ேதர்
தி விழா	சமயத்தில்	எ க்கப்பட்ட	படம்.	ேதேராட்டத்தின்	ேபா 	ேதைர	எ த்த
படங்கைள	விட	மனிதர்கைள	எ த்த	படங்கள்	தான்	அதிகமாக	இ க்கிற !

����	�������	�����	��������	��������	������:
	விதம்	விதமான	ஊ ழல்கள்	என்னிடத்தில்	உண் .	அைனத் ம்	விற் 	விட்டால்
நல்ல 	தான்.	இன்ைறக் 	நல்ல	வியாபாரம்	நடக்க	ேவண் ம்	இவ க் .		காைல
ேநரத்திேலேய	உைழக்க	ஆரம்பித் 	விட்ட	இந்த	உைழப்பாளியின்	மன ம்	வயி ம்
ளிர்ந்தி க் மா?

இந்தப்	படத்திற் ப்	ெபா த்தமாக,	இரண் 	கவிைதகள்	–ஸ்விஸ்	வாசி	நிஷாந்தி
பிரபாகரன்	மற் ம்	ஆதி	ெவங்கட்.	இேதா	கவிைதகள்.
	

�����-1:	��������…
	

வானவில்	வர்ணங்களாய்

ஊ 	 ழல்	த 	உந் 	சக்தி
	

இளம்	சீட் க்களின்

இைச	மீட்டல்
	

வான்	ெதாட	ைவக் ம்

வாழ்க்ைக	ேபாராட்டம்
	

விலிகள்	இல்லாத

கவரியாய்
வா 	நிற் ம்	வண்ண	மகன்!

��������	���������,	������.	வைலப் :	�������
�������	
	

http://alpsnisha.blogspot.com/


�����	-2:	�������	������…
	

ழலால்	ஒலிெய ப்பி
ழந்ைதகள்	மனம்

சந்ேதாஷத்தால்

நிைறவ 	ேபால…
	

இந்த	மனிதனின்

வயி ம்	மன ம்
நிைறவ 	என்ேறா?????
���	�������
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



20.	�����…
ைகப்படம்	–	20;	கவிைத		-	1
	

		

	

������������	����:		தஞ்ைச	ெபரிய	ேகாவில்.	அங்ேக	உள்ள
சிற்பங்கைளப்	படம்	பி ப்பதற்காகேவ	ெசய்த	ஒ 	பயணத்தில்	இந்த	இ
சி வர்கைள ம்	படம்	பி த்ேதன்!		

����	�������	�����	��������	��������	������:		ஒ
சி வன்	கண்ணில்	பயம்	–	வி ந் வி ேவாேமா?	என்ற	பயம்!	மற்ற	சி வன்
அவன்	மீ 	ைக	ைவத் ,	“பயப்படாத	ேல!	நான்	தான்	பக்கத் ல	இ க்ேகன்ல,
உன்ைன	கீேழ	விழ	விடமாட்ேடன்….”	என் 	ெசால்கிறாேனா?
இந்தப்	படத்திற் ப்	ெபா த்தமாக,	ஒ 	கவிைத	–தமிழ்	 கில்	பிரகாசம்.	இேதா
கவிைத.
	
�����-1:	�����…
	



ேதாேளா 	ேதாளாய்
ேதாழெனன் 	ஆனாய்!

ேபசிப்	ேபசி	தீராக்	கைதகள்
காலெமலாம்	எஞ்சி	நிற்ப
நட்ெப ம்	ெபட்டகத் ள்ேள!

ேப ேவாம்	...	ேப ேவாம்...
இப்ேபா 	நமக் ள்ேள!
நாைள	நம்	நட்பின்	ெப ைமைய

பகிர்ந் 	மகிழ்ேவாம்
நம்	 ற்றத்ேதாேட!
�����	������	��������
	



21.	������	������…
ைகப்படம்	–	21;	கவிைத		-	1

		

	
������������	����:		தி வரங்கம்,	தமிழகம்.		சித்திைர	மாதத்	ேதர்
தி விழா	சமயத்தில்	எ க்கப்பட்ட	படம்.	ேதேராட்டத்தின்	 தல்	நாள்	ேதர யில்
நிற் ம்	சமயத்தில்	ேதர்	வடம்	பி த் ப்	பார்த்த	சி வர்கள்…
����	�������	�����	��������	��������	������:
	 யன்றால்	 யாத 	உண்ேடா?	சி வர்கேள,	உங்கள்	மீ 	நம்பிக்ைக
ைவ ங்கள்,	ேதர்	வடம்	என்ன,	ேதைரேய	நீங்கள்	இ த் 	விட	 ம்!	 யற்சி
ெசய் ங்கள்….

	

இந்தப்	படத்திற் ப்	ெபா த்தமாக,	ஒ 	கவிைத	– ச்ேசரி	வாழ்	ேசஷாத்ரி.
இேதா	கவிைத!
	

�����-1:	������	������…
	



திரித்த	கயி களின்	திரட்சி
ேத க் 	வடமாச் !

சிரித்த	 கத் டன்
சி வர்களின்	 யற்சி
சிந்ைதக் 	வி ந்தாச் !

வடம்	பி த்த	நீங்கள்
வாழ்வில்	தடம்	பதித்
இடம்	பி ப்பீர்கள்

எல்ேலார்	இதயங்களில்!
	

��������(����),	வைலப் :	http://esseshadri.blogspot.com/	

	

http://esseshadri.blogspot.com/


22.	��������	�����…
ைகப்படம்	–	22;	கவிைத		-	1
	

		

	

������������	����:		தஞ்ைச	ெபரிய	ேகாவில்.	அங்ேக	உள்ள
சிற்பங்கைளப்	படம்	பி ப்பதற்காகேவ	ெசய்த	ஒ 	பயணத்தில்	இவர்கைள ம்	படம்
பி த்ேதன்!		

����	�������	�����	��������	��������	������:
	கண்ணில்	பயத் டன்	இ ந்த	சி வன்,	தன்	சேகாதரி	பக்கத்தில்	அமர்ந்த ம்,
தன்ைன	மறந் ,	சேகாதரிையப்	பா காப்பாகப்	பி த் க்	ெகாண்ட	ெசயல்	–
என்ேன	ஒ 	பாசம்!
	

இந்தப்	படத்திற் ப்	ெபா த்தமாக,	ஒ 	கவிைத	–ஸ்விஸ்	நிஷாந்தி	பிரபாகரன்
ைகவண்னத்தில்…	இேதா	கவிைத.

	
�����-1:	��������	�����…
தாய்	ேபாேல	தாலாட்



ேதாள்	மீ 	ெதாட் ல்	கட்
ேசயாக	எைன	நடத்தி

ேசேயானாய்	நீயி ந்
ைமகைள	 கமாக் ம்

அண்ணா	என்	அரண்	நீேய.

	

தன்	ைக	அைணப்ைப
தங்ைகக் 	அரணாக்கி

என்	தங்ைக	இவெள ம்
உரிைமயாய்	பார்க் ம்
தனயன்	இவன்	அன்ைப

ெசால்ல	வார்த்ைத	இல்ைல.
��������	���������,	������.	வைலப் :	�������
�������	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

http://alpsnisha.blogspot.com/


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



23.	������
�����������������…

	

ைகப்படம்	–	23;	கவிைத		-	1

	

		

	

������������	����:		சித்திைரத்	ேதேராட்டத்தின்	 தல்	நாள்	மாைல
எ த்த	படம்	–	இடம்	–	தி வரங்கம்	ெவள்ைள	ேகா ரம்	அ ேக….	ேம,	2018.		
����	�������	�����	��������	��������	������:
	ேதேராட்டத்தின்	 தல்	நாள்	–	 ற் 	வட்டாரத்தில்	இ க் ம்	கிராமத் 	மக்கள்
அைனவ ம்	பக்திேயா ம்,	ேகாவிந்தா	ேகாஷத் டன்	தங்கள்	கிராமங்களிலி ந்
நடந்ேத	தி வரங்கத்திற் 	வ கிறார்கள்.	ேகாவிலின்	கிழக் 	வாயிலில்	இ க் ம்
ெவள்ைள	ேகா ரத்திற் 	அ ேக	நாற்சந்தியில்	ேகாவிந்தா	ேகாஷம்	 ழங்க
ஒவ்ெவா வராய்	கீேழ	அமர்ந் 	ெகாள்ள,	மற்றவர்	உடகார்ந்தி ப்பவர்	தைலயில்
ேதங்காய்	உைடக்கிறார்	–	இப்ப 	ஒ 	 ைற	மட் மல்லா 	சிலர்	தைலகளில்
இரண் 	 ன் 	ேதங்காய்கள்	 ட	உைடக்கப்ப கின்றன.		பக்தியில்



திைளத்தி ந்த	மக்கள்	–	அவரவ க் 	அவரவர்	நம்பிக்ைக	–	என்றா ம்
சில க் 	ரத்தம்	கசிய,	“ஐேயா”	என்றி ந்த 	எனக் !	வீ திைய/மஞ்சள்	 ைள
தைலயில்	 சிக்ெகாண் 	ெதாடர்ந் 	ேகாவிந்தா	ேகாஷம்	எ ப்பியவர்கைளப்
பார்க்க	வியப்பாக	இ ந்த .		

	

இந்தப்	படத்திற் ப்	ெபா த்தமாக,	ஒ 	கவிைத	–ெபங்க 	ஜி.எம்.பி.	ஐயா.…
இேதா	கவிைத.
	

�����-1:	������	�����������������…
	

ெநஞ் 	ெபா க் தில்ைலேய	இந்த
நிைல	ெகட்ட	மனிதைர	நிைனந் 	விட்டால்

தன்	 யர்க க் க்	காரணம்கட ள்	என்பார்
கடந்தெஜன்மக்கர்மா	என்பார்
பரிகாரம்	என்பார்	தைலயில்	ேதங்காய்	உைடத்தி வார்

அல 	 த்தி வார்	அந்தணன்	உண்ட	இைலயில்
ரண்ெட வார்	தானாய்	சிந்தைன	என்பேத	இல்லாதார்
எண்ணங்களில்	எண்ணிலா	ேநா ைடயார்

இவர்	ஏ 	 றி ம்	ெபா ளறியார்-இவர்
சிந்ைதயில்	உைரக்க	இவர்	வணங் ம்
ெதய்வேம	வந்தால்தான்	ஒ க்கால்	சீர்ப ேமா.?	(ெநஞ் )

	

��.���.��������������,	���������	–	வைலப் :	gmb
writes	
	

http://gmbat1649.blogspot.com/


�����!

இந்த	மின் த்தகத்தில்	இ க் ம்	படங்கைள ம்	கவிைதகைள ம்	ரசித்த
உங்க க் 	என்	மனமார்ந்த	நன்றி!		 ைகப்படத்திற்கான	தங்கள 	கவிைதகைள
பகிர்ந் 	ெகாண்ட,	ெதா ப்பில்	இைணத்திட	அ மதித்த	அைனத்
நண்பர்க க் ம்	மனம்	நிைறந்த	நன்றி.		 ைகப்படக்	கவிைதகளின்	இந்தத்
ெதா ப் 	உங்க க் ப்	பி த்தி ந்ததா,	உங்கள்	எண்ணங்கள்	என்ன	என்பைத
எனக் 	மின்னஞ்சல்	 லமாக	–	venkatnagaraj@gmail.com	ெதரிவிக்கலாம்.		

நட் டன்
ெவங்கட்,

தில்லி.

வைலப் :	www.venkatnagaraj.blogspot.com		
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